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Kansalliset eläintuet – Yleiset ehdot

 Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta

(31.12.2015)

– Voidaan myös myöntää jos aviopuoliso täyttää

ikävaatimuksen tai jos maataloutta harjoitetaan

vanhempien kanssa

 Ei yläikärajaa

 Vähintään 5  ha viljelykelpoista peltoa (ilmoitettu 

lomakkeella 102B)

– Ei poikkeusmahdollisuutta enää.
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Pohjoinen tuki sika- ja siipikarjalle

 Vähintään 5 ha tukikelpoista peltoa hallinnassa

 Myönnetään aikaisemmin vahvistetulle viitemäärälle

 Eläintiheys on oltava vähintään 0,35 ey tukikelpoista

peltohehtaaria kohti

 Eläintiheyden laskentajakso on 1.1-31.12.2016

– Eläintiheys määräytyy tukivuonna hallinnassa olevan

eläinmäärän ja peltoalan perusteella

 Kaikki eläinryhmät lasketaan mukaan eläintiheyteen

 Nautojen, uuhien, vuohien ja sikojen eläinmäärät otetaan

kyseisestä eläinrekisteristä

 Sikojen ey-määrän laskennassa ei huomioida niitä 2 kk kun

eläinmäärä on alhaisin. Siipikarjan osalta ei huomioida niitä 4 

kk kun eläinmäärä on ollut alhaisin
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Pohjoinen tuki sika- ja siipikarjalle jatkuu

 Eläinmäärät kuukausittain siipikarjan ja hevosten osalta on 

ilmoitettava kuntaan viimeistään 15.2.2017, Vipu-palvelussa tai 

lomakkeella 461

 Ei tarvitse ilmoittaa jos vähimmäiseläintiheys täyttyy muilla

eläinryhmillä

 Ennako haettiin maaliskuussa, viimeistään 23.3.2016. (Vipu tai 

lom. 139)

 Ennakkona myönnetään 75 % tukimäärästä joka lasketaan

hakijan 1.3.2016 hallinnassa olevan viitemäärän perusteella

 Loppumaksatuksen ehtona on että viitemäärä on hakijan

hallinnassa 1.9.2016

 Loppumaksatus haetaan päätukihaussa viimeistään 15.6.2016 

lomakkeella 101B tai sähköisesti
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Eläinyksikkökertoimet

Eläinlaji Eläinyksikkö (ey)

Nautaeläimet

- sonnit, lehmät ja muut nautaeläimet yli 2 vuotta 1,0

- 6 kk.-2 vuotta 0,6

- alle 6 kk. 0,4

Hevoset yli 6 kk. 1,0

Lampaat ja vuohet

- Yli 1 vuotta 0,2

- Karitsat ja kilit (yli 3 kk.) 0,06

Emakot 0,5

Muut siat 0,3

- Vieroitetut porsaat: 2/3 ikäryhmästä 0-3 kk.

Siipikarja

- Munivat kanat ja emot 0,014

- Broileri 0,007

- broileriemot 0,02

- Kalkkunaemot 0,05

- Muu siipikarja 0,03 
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Pohjoinen eläinyksikkötuki naudoille ja pohjoinen 

eläintuki teurastetuille hiehoille

 Tuen määräytymisjakso on nykyään kalenterivuosittain. 

(1.1-31.12)

 Emolehmien käyttötapa on oltava ”emolehmä” 

määräytymisjakson viimeisenä päivänä

– Mikäli eläin poistuu vuoden aikana sen käyttötarkoitus

tulee olla emolehmä viimeisenä hallintapäivänä

 Emolehmähieho on tukikelpoinen 8 kk iästä 4 vuoden ikään

 Sonni on tukikelpoinen 6-20 kk iässä
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Pohjoinen eläinyksikkötuki naudoille ja pohjoinen 

eläintuki teurastetuille hiehoille jatkuu

 Teurashiehoilla tulee olla käyttötarkoitus 

lihatuotanto

– Eläimelle ei makseta tukea teurastetuille 

hiehoille jos se on kerännyt ey-tukea

– On teurastettava hyväksytyllä teurastamolla ja 

on pitänyt olla tilalla yhtäjaksoisesti 60 

teurastusta edeltävistä 90 päivistä

– Vähintään 170 kg teurastuspaino

 Muistakaa viimeistään 2017 tammikuun lopussa 

tarkistaa että tiedot nautarekisterissä ovat oikein.
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Pohjoinen tuki uuhille

 Maksetaan yli vuoden ikäisille uuheille

 Määräytyy lammas- ja vuohirekisterissä 1.1-31.12.2015 

olevan keskimääräisen eläinmäärän perusteella

 Vuoden 2014 syntyneet karitsat rajoittaa tukikelpoisten

uuhien määrää

– Vähintään 1 karitsa/uuhi

– Kuolleena syntyneet ja uuhien luomiset lasketaan myös

 Vaatimuksesta voidaan poiketa jos tila on laajentanut/ 

laajentaa tai aloittaa tuotantoa. (Ilmoitus lom. 468)

 Karitsat on ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.1

 Vähintään 4 ey (=20 kpl.)
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Pohjoinen tuki kutuille

 Maksetaan yli vuoden ikäiselle vuohelle joka on 

synnyttänyt

 Määräytyy lammas- ja vuohirekisterissä 1.1-

31.12.2016 olevien kuttujen perusteella

 Kuttujen hyväksytty maidontuotanto on oltava 

vähintään 400 litraa ettei tukea rajoiteta

 Lom. 410 Selvitys vuohimaidon käytöstä on 

palautettava viimeistään 31.1.2017

 Hyväksytystä maitomäärästä on pidettävä kirjaa

 Vähintään 4 ey (= 20 kpl)
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Pohjoinen tuki hevosille

 Ei ole enää
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Kansallisten kotieläintukien haku

 Ennakko oli haettavissa sähköisesti tai lomakkeella 139  

23.3.2016 asti.

 Osallistumisilmoitusta ei tarvitse palauttaa uudelleen jos 

se palautettiin jo 2015. 

– Tarkastettavissa Vipu-palvelussa
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Kansallisten kotieläintukien maksaminen

 Vuonna 2016 naudoista, uuhista ja kutuista

myönnetään 75 %

 Sika- ja siipikarjantaloudesta tuen ennakkoa

myönnetään 75 %  

 Ennakkoa maksetaan mahdollisesti

huhtikuussa

 Jos maksettavien ennakoiden yhteismäärä on 

alle 500 euroa, tuki maksetaan yhdessä

erässä (=lopullinen tuki)

 Lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2017
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EU:n eläinpalkkiot 2016

 Nautapalkkio

 Teuraskaritsa- ja kilipalkkio
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Yleisesti EU:n eläinpalkkioista

 Kaikki palkkiot ovat rekisteriperusteisia

 Tuen määräytämisjakso on 1.1-31.12 josta lasketaan

keskimääräinen eläinmäärä

 Haetaan sähköisesti Vipupalvelussa tai lomakkeella 184

 Aktiiviviljelijävaatimus

 Tuki on eläinkohtainen, ey-kertoimia ei enää käytetä

 Osallistumisilmoitusta ei tarvitse palauttaa uudelleen jos se 

palautettiin jo 2015

 Nautapalkkion ensimmäinen erä maksetaan aikaisintaan

joulukuussa ja toinen erä touko-kesäkuussa 2017
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Nautapalkkio:

Emolehmä ja emolehmähiehot

 Emolehmä joka on poikinut tukivuonna tai väh. kerran sitä 

edeltäneinä kahtena vuonna

 Emolehmähieho väh. 8 kk – 4 v ikäinen ja jonka 

käyttötapa on emolehmä

 40 %-sääntöä ei ole enää. Kaikki emolehmähiehot

oikeuttavat palkkioon

 Käyttötapa on oltava emolehmä

 Sonnit ovat palkkiokelpoisia 6-20 kk iässä

 Eläinmäärät kerätään kahdessa erässä 1.1-15.9 ja 16.9-

31.12 
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Eläinpalkkioiden rekisteri-

ilmoitukset

 Rekisteri-ilmoitukset ovat osa tukiehtoja

– Ilmoitukset on tehtävä 7 vuorokauden sisällä 

tapahtumasta

– Myöhään tehty ilmoitus vaikuttaa palkkioeläimen 

tukikelpoisuuteen

2014 asti: viivästyspäivät poistettiin 

palkkiosta

2015: eläin hylätään
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Eläinpalkkioiden rekisteri-ilmoitukset

 2016 eteenpäin: eläin hylätään ja seuraamuksia 

määrätään

– Jos rekisteri-ilmoitus viivästyy päivälläeläin

hylätään (ei oikeuta palkkioon tukivuonna) + 

seuraamus

– Koskee vain EU:n eläinpalkkioita

 2016 lähtien ei tule seuraamuksia jos eläin on 

rekisteröity väärällä pitopaikalla (vaatimuksena että 

eläin on tunnistettavissa heti)
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Teuraskaritsa- ja kilipalkkio

 Teuraskaritsoista ja -kileistä palkkio maksetaan 

tukivuoden aikana tehdyn teurastuksen perusteella

 Palkkiokelpoinen karitsa: enintään 12 kk ikäinen ja 

ruhopaino väh. 18 kg

 Palkkiokelpoinen kili: enintään 18 kk ja ruhopaino 

väh. 15 kg

 Teurastettu Eviran hyväksymässä teurastamossa

 Hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti väh. 30 vrk 

teurastusta edeltävien 50 vrk aikana
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Eläinten hyvinvointikorvaus

 Nykyiset sitoumukset päättyvät 31.12.2016

 Ei uusia sitoumuksia 2016

 Uusi sitoumus haetaan syksyllä

– 1 vuotinen (1.1.2017-31.12.2017)

 Vähimmäiseläinmäärän vaatimukset on täytyttävä tilalla 

koko sitoumuskauden ajan pl. tuotantosuuntaan kuuluvat 

tavanomaiset tuotantotauot

 Ehtoihin liittyvät muistiinpanot, asiakirjat ja dokumentit on 

säilytettävä 31.12.2020 saakka

 Eläinryhmäkohtainen korvaus; maksetaan pelkästään 

sille eläinryhmälle, jota toimenpiteen ehdot koskevat

 Ennakko maksetaan syksyllä ja loppumaksu keväällä 2017 
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EHK-sitoumuksen väh. eläinmäärät
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Eläinlaji Vaaditut ey:t

Naudat 15 

Siat 15

Lampaat 5

Vuohet 5

Broilerit 70 (10 000 kpl)

Kanat 14 (1000 kpl)

Kalkkunat 60 (2000 kpl)



EHK:n eläinyksikkökertoimet
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Eläinlaji Eläinyksikköä (ey)

Naudat yli 2v 1,0

Naudat 6kk – 2v 0,6

Naudat alle 6 kk 0,4

Lampaat ja vuohet yli 1 v 0,2

Karistat ja kilit yli 3 kk 0,06

Emakot 0,5

Muut siat (vieroitetut porsaat: 0-3 

kk ikäluokasta mukaan 2/3)

0,3

Munivat kanat 0,014

Broilerit 0,007

Kalkkunat 0,03



Lisätiedot: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-

lomakkeet/Sivut/default.aspx

 Hakuopas 2016 (päätukihaku)

 Eläinten hyvinvointikorvaus, sitoumusehdot 2015-2016

Asetuksia (www.finlex.fi):

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta 121/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten

hyvinvointikorvauksesta 117/2015
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http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx


Tack!
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KIITOKSIA!


